معھد اآلثار األلماني
النظام األساسي
يعتمد معھد اآلثار األلماني المنبثق من معھد المراسالت اآلثارية الذي أسس في روما عام  ١٨٢٩وبموافقة من وزارة
الخارجية األلمانية النظام األساسي التالي:
المادة ١
) (١معھد اآلثار األلماني ھو مؤسسة علمية مھمتھا القيام بأبحاث علمية في مجال علم اآلثار والعلوم الموازية له ،أو دعم
ونشر مثل ھذه األبحاث ،بصفة خاصة في البلدان التي كانت تحتضن الحضارات القديمة .وبالتالي فإن معھد اآلثار
األلماني يساھم في الحفاظ على التراث الحضاري ورعاية الھوية الثقافية في البالد المستضيفة أو الشريكة له في
المشاريع في كافة أنحاء أوربا والعالم .كما يتكفل المعھد بمكتبات عامة أبوابھا مفتوحة للعلماء والعالمات من كل
الجنسيات .ويبذل معھد اآلثار الجھود لتوحيد العلوم األلمانية المختصة باآلثار والمتعلقة بمجمل علوم التاريخ القديم
وكذلك إلقامة عالقات في كل العالم للتوصل إلى علوم دولية ولتشجيع الناشئة العلمية ،وھكذا فإنه يخدم السياسة الخارجية
في مجالي التعليم والثقافة.
) (٢المعھد ھيئة اتحادية تابعة لوزارة الخارجية األلمانية ولھا الحق في مجال اإلدارة الذاتية علميًا .يقع مقر المعھد في
برلين ويستخدم المعھد خت ًما خاصًا به ولديه أموال وأمالك خاصة به.
) (٣يضم المعھد المقر الرئيسي في برلين واألقسام التابعة له في كل من روما وأثينا والقاھرة وإسطنبول ومدريد وكذلك
قسمي المشرق وأوراسيا الكائنين في برلين ،أضف إلى ذلك الفروع الخارجية واللجنة الرومانية-الجرمانية في
ْ
فرانكفورت )على نھر الماين( ولجنة علم تاريخ الحضارتين اليونانية والرومانية وعلم النقوش في ميونيخ ولجنة علم
اآلثار العام والمقارن في مدينة بون ،التي تتمتع كسابقتيھا بنظام أساسي خاص بھا .ويمكن للجمعية العامة أن تشكل
وحدات تنظيمية جديدة أو تجري تعديالت تنظيمية أخرى بعد موافقة وزارة الخارجية األلمانية.

المادة ٢
) (١يدير المعھد رئيس )أو رئيسة( يتولى تنسيق السياسة الثقافية مع وزارة الخارجية األلمانية ويمثل المعھد وينوب عنه
في حال وجود خالفات قانونية .وينص النظام األساسي على التزام الرئيس )أو الرئيسة( بقرارات اإلدارة المركزية .فيما
عدا ذلك يتوجب عليه )أو عليھا( القيام باألعمال التي ال ينص النظام األساسي على ترتيب مغاير بشأنھا.
) (٢يُنتخب الرئيس أو الرئيسة من قبل الجمعية العامة حسب المادة .٦
) (٣ينوب عن الرئيس أو الرئيسة أمين عام )أو أمينة عامة( يدير القسم العلمي في المقر الرئيسي ويساعد الرئيس أو
الرئيسة خاصة في مجال أعمال التنظيم العلمي والسياسة العلمية.
) (٤المنتدب للميزانية ھو رئيس )أو رئيسة( الشؤون اإلدارية.
المادة ٣
) (١يتشكل مجلس اإلدارة من كل من الرئيس أو الرئيسة مع األمين العام أو األمينة العامة والمدراء والمديرات رؤساء
األقسام واللجان .وترجع رئاسة مجلس اإلدارة إلى الرئيس أو الرئيسة وينوب عنه )أو عنھا( األمين العام أو األمينة
العامة.
) (٢يدعو الرئيس )أو الرئيسة( مجلس اإلدارة إلى اجتماع المدراء مرتين على األقل سنويًا أو ما يزيد عن ذلك في حال
طلب الرئيس )أو الرئيسة( أو ثالثة من األعضاء على األقل .ويشارك رئيس )أو رئيسة( الشؤون اإلدارية في اجتماعات
المدراء بصفة استشارية.
) (٣يتوجب على مجلس اإلدارة:
أ  -تطوير خطط علمية شاملة وتصورات استراتيجية حول األھداف بالتعاون مع اإلدارة المركزية.
ب  -مناقشة المرافق والتدابير التنظيمية الشاملة.

ج  -إبداء الرأي حول اقتراح الرئيس أو الرئيسة بخصوص استخدام األموال للغايات العلمية.
د  -إيفاد ممثل أو ممثلة للمدراء )أو المديرات( لمدة ثالث سنوات للجنة المصغرة.
ھـ  -اقتراح المنشورات على اإلدارة المركزية للمعھد.
المادة ٤
) (١تساند لجنة مصغرة الرئيس أو الرئيسة بصفة استشارية .وتحضر اللجنة انتخابات كل من الرئيس أو الرئيسة
واألمين العام أو األمينة العامة ومدراء ومديرات األقسام .وتعود رئاسة اللجنة للرئيس أو الرئيسة.
) (٢يدعو الرئيس أو الرئيسة اللجنة المصغرة مرة واحدة على األقل لالجتماع سنويًا.
) (٣تتشكل اللجنة المصغرة من:
أ  -نائب أو نائبة الرئيس أو الرئيسة في رئاسة اإلدارة المركزية.
ب  -ممثل أو ممثلة المدراء والمديرات رؤساء األقسام حسب المادة  ،٣البند  ،٣الفقرة د.
ج  -ثالثة أعضاء آخرين منتخبين من قبل اإلدارة المركزية ومن ضمنھا .ويسمح بإعادة انتخابھم مرة واحدة عقب
انتھاء المدة األولى مباشرة .وال يعتبر االنتخاب ثانية في وقت الحق إعادة انتخاب بھذا المفھوم .وعلى أية حال ينتھي
االنتداب للتمثيل في اللجنة مع نھاية العضوية في اإلدارة المركزية.
المادة ٥
) (١تتألف اإلدارة المركزية من:
أ  -رئيس أو رئيسة المعھد.
ب  -ممثل أو ممثلة لوزارة الخارجية األلمانية.
ج  -ممثل أو ممثلة المدراء والمديرات رؤساء األقسام في اللجنة المصغرة.
د  -خمسة عشر عضوا من العاملين في القطاع العام والمحالين على المعاش ساعة انتخابھم أو إعادة انتخابھم
كممثلين )أو ممثالت( لعلوم آثار الحضارات القديمة أو العلوم الموازية لھا في الجامعات والمتاحف أو في مؤسسات
علمية األخرى .ويكون خمسة منھم على األقل من المشتغلين في علم اآلثار الكالسيكية ،وكذلك واحدًا من كل من علم
المصريات وعلم تاريخ الحضارتين اليونانية والرومانية وعلم أبحاث األبنية وعلم اآلثار المسيحية وعلم اللغات
الكالسيكية وعلم آثار الشرق القديم وعلم آثار عصور ما قبل التاريخ .أما المقاعد الثالثة الباقية فيمكن منحھا إلى ممثلين
)أو ممثالت( إضافيين عن الفروع العلمية المذكورة أو عن فروع أخرى من العلوم الموازية مع ضرورة االنتباه إلى أن
تعكس تركيبة االختصاصات في اإلدارة المركزية تنوع اتجاھات البحث العلمي في المعھد بشكل مناسب.
) (٢رئيس أو رئيسة مجلس اإلدارة المركزية ھو رئيس أو رئيسة المعھد وينوب عنه )أو عنھا( بصفته )أو بصفتھا( ھذه
عضو في اإلدارة المركزية ينتخب من قبلھا لمدة ثالث سنوات .ويجوز انتخاب النائب أو النائبة مجددًا بعد انتھاء المدة
األولى مباشرة لمرة واحدة .وال تعتبر إعادة االنتخاب الحقـًا انتخابًا ثانيًا حسب داللة الجملة الثانية .وعلى أية حال فإن
االنتداب ينتھي بنھاية العضوية في اإلدارة المركزية.
) (٣يشارك األمين العام )أو األمينة العامة( والمدراء والمديرات رؤساء األقسام واللجان في جلسات اإلدارة المركزية
بصفة استشارية.
) (٤ينتخب األعضاء طبقـًا للبند  ،١الفقرة ›د‹ من قبل اإلدارة المركزية لمدة خمس سنوات .ويجوز انتخابھم مجددًا بعد
انتھاء المدة األولى مباشرة لمرة واحدة فقط .وال تعتبر إعادة االنتخاب الحقـًا انتخابًا ثانيًا حسب داللة الجملة الثانية.
) (٥بالنسبة لألعضاء طبقـًا للبند  ،١الفقرة ›د‹ يجب االنتباه إلى توزع كاف في مجمل مناطق الدولة االتحادية وكذلك إلى
مراعاة تمثيل النساء والعلماء الشباب بشكل واف.
) (٦العضوية في اإلدارة المركزية تطوعية.
) (٧يدعو الرئيس أو الرئيسة اإلدارة المركزية لالجتماع سنويًا مرة واحدة على األقل.
) (٨يتوجب على اإلدارة المركزية:
أ  -القيام باألعمال التي يلزمھا بھا النظام األساسي بالتفصيل.
ب  -استالم تقارير الرئيس أو الرئيسة واألمين العام أو األمينة العامة والمدراء أو المديرات ومناقشتھا.
ج  -تعيين مكلفين للتقييم والبت في التقارير المقدمة من قبلھم.
د  -تطوير خطط علمية شاملة وتصورات استراتيجية حول األھداف وإقرارھا بالتعاون مع مجلس اإلدارة.

ھـ  -إقرار األھداف العلمية للمعھد ومنشوراته واستدعاء مدراء أو مديرات للغايات العلمية وناشرين أو ناشرات
للمنشورات العلمية.
و  -التكفل بااللتزام بتوصيات الجمعية األلمانية للبحوث ) (DFGلضمان الجودة في التطبيق العلمي والتي يعترف بھا
المعھد كعضو في الجمعية األلمانية للبحوث.
ز  -البت في استخدام األموال للغايات العلمية اعتمادًا على اقتراح الرئيس طبقـًا للمادة  ،٣البند  ،٣الفقرة ›ج‹ وفي
إطار الشروط القانونية المتعلقة بالميزانية.
ح  -شغل الوظائف الرئاسية )األمين العام أو األمينة العامة والمدراء أو المديرات( في المقر الرئيسي واألقسام
واللجنة الرومانية-الجرمانية ولجنة علم اآلثار العام والمقارن )ويجري ذلك بالنسبة للجان بعد اقتراحاتھا(.
ط  -الموافقة على نقل المدراء والمديرات ضمن المعھد.
ي  -انتخاب أعضاء المعھد الشرفيين والعاديين والمراسلين وكذلك منح ميدالية ڤِنكل َمن .Winckelmann
ك  -عرض إرشادات إعطاء المنح على وزارة الخارجية األلمانية للموافقة عليھا وإعطاء المنح في إطار الميزانية
طبقًا لإلرشادات الموافق عليھا.
ل  -وضع الئحة لإلجراءات الداخلية الخاصة بھا والخاصة بالمعھد.
المادة ٦
) (١تتألف الجمعية العامة من كل من اإلدارة المركزية ومجلس اإلدارة وترجع الرئاسة إلى الرئيس )أو الرئيسة( وينوب
عنه رئيس )أو رئيسة( اإلدارة المركزية بالنيابة.
) (٢يدعو الرئيس )أو الرئيسة( الجمعية العامة لالجتماع إذا كان من الواجب اتخاذ القرارات المذكورة في البند .٣
) (٣يتوجب على الجمعية العامة:
أ  -انتخاب الرئيس أو الرئيسة.
ب  -إقرار تعديالت في النظام األساسي وعرضھا على وزارة الخارجية األلمانية للموافقة.
ج  -الموافقة على تعديالت النظام األساسي للجان )المادة  ،١البند  ،(٣التي يرجع الحق في اقتراح التعديل األول
لنظامھا األساسي إلى الجمعية العامة ،وذلك بعد دخول ھذا النظام األساسي للمعھد حيز التنفيذ.
المادة ٧
تتكون ثروة المعھد خاصة من المكتبات ومجموعات اللقى والممتلكات ،وكذلك األموال والتوظيفات المالية من اإلعانات
المقدمة من قبل الغير ،أو من األراضي ،حالما تم نقل ملكيتھا للمعھد .وفي حال حل المعھد تُخصص الثروة مرة أخرى
لغايات علمية مماثلة.
المادة ٨
يجري التحفظ على القرارات المتعلقة بالتغييرات التنظيمية )المادة  ،١البند  ،٣الجملة الثانية( أو تلك المتعلقة بشغل
وظائف المدراء )المادة  ،٥البند  ،٨الفقرة ح( أو بتغيير النظام األساسي )المادة  ،٦البند  ،٣الفقرة ب( حتى توافق عليھا
وزارة الخارجية األلمانية .ويتم وضع مشروع الميزانية من قبل وزارة الخارجية األلمانية بناء على طلب المعھد.
المادة ٩
يُنشر النظام األساسي وتغييراته في الجريدة الوزارية المشتركة للوزارات االتحادية وتصبح سارية المفعول اعتبارًا من
اليوم التالي لنشرھا في حال لم يصدر ما يخالف ذلك.
المادة ١٠
) (١يدخل ھذا النظام األساسي حيذ التنفيذ اعتبارًا من  ١كانون الثاني/يناير  ٢٠٠٥ويحل بذلك محل النظام األساسي
المؤرخ بـ  ٢٩حزيران /يونو .١٩٩٥
) (٢تنتھي الوالية لألعضاء الخمسة المنتخبين باالقتراع حسب المادة  ،٣البند  ،١الفقرة ›د‹ واألعضاء حسب المادة ،٣
البند  ،١الفقرات ›ج‹ و ›ز‹ إلى ›ط‹ من النظام األساسي القديم ،بتاريخ  ١كانون الثاني /يناير  .٢٠٠٥أما األعضاء
الباقون فيبقون حتى نھاية واليتھم في مناصبھم.
) (٣في حال إعادة انتخاب األعضاء المنتھية عضويتھم بتاريخ  ١كانون الثاني /يناير  ٢٠٠٥فإن ذلك يعتبر انتخابًا بداللة
المادة  ،٥البند .٤

